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 صعوبات التمويل الزراعي
الزراعي من عممية التمويل في القطاع الزراعي عممية مميزة عن  اإلنتاجطبيعة ومميزات تجعل 

األخرى , فاإلنتاج الزراعي ال يمكن التحكم بو والسيطرة  اإلنتاجيةعمميات التمويل في بقية القطاعات 
 عميو كما ىو الحال بالنسبة لمقطاعات األخرى اإلنتاجية وذلك بسبب : 

أي  ؛إن اإلنتاج الزراعي بمجممو وعمى الغالب يتم من خالل عمل المزارعين في األراضي التابعة ليم
نتاج , وخاةة في الوول النامية التي ينفذ بيا اإلنتاج أن اإلنتاج الزراعي ينفذ من خالل أشكال بسيطة لإل

مما يقمل من إمكانيات إوخال  ,من خالل عمل المزارعين في أراضييم التي تتةف بةغر مساحاتيا
كما أن ةغر الحيازات الزراعية ال يساعو عمى استخوام الوورات  ,الميكنة الحويثة بمختمف أشكاليا
 ق الخطط الزراعية .الزراعية الةحيحة ويعرقل تطبي

ب التحكم والتنبؤ بحجم مما يجعل من الةع ,اإلنتاج الزراعي بعوامل وظروف طبيعية وبيئيةيرتبط 
 .وموى الفعالية االقتةاوية لالستثمارات التي ستوظف في القطاع الزراعي اإلنتاج 

ليو وأعراف معينة ن التمويل في الزراعة مرتبط عمى الغالب وخاةة في الوول النامية بعاوات وتقاإ
أو التجار المحتكرين لوسائل أو مستمزمات مما يجعل ىذا التمويل يتم عمى األغمب من قبل المرابين 

 اإلنتاج . 

  تمويل الزراعي في الدول النامية خصائص ال

إلى انخفاض , ويرجع ىذا تتمّيز الوول النامية بانخفاض نسبة رأس المال بالنسبة لمفرو من أبنائيا
القومي في ىذه الوول, وطبعًا ال تسمح  االوخارسبب انخفاض نسبة ب تراكم رأس المال فييامعول 

بتراكم رأس المال لالستثمارات المختمفة والالزمة لعممية التنمية  االوخارلمستويات المنخفضة من ا
 :  آلتيالتي يمكن توضيحيا بالشكل اويسمى ذلك في الوول النامية بالوائرة المفرغة  ,االقتةاوية
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 التخمف االقتةاوي وتخمف أجيزة السوق
 ) عجز في تراكم رأس المال (

 

 انخفاض في االستثمارات      انخفاض اإلنتاجية                                             

 

 انخفاض في الموخرات                                                                      

 انخفاض الخل القومي

 

 انخفاض نسبة رأس المال لمفرو

 الدائرة المفرغة التي تعيش فيها الدول النامية

وبالتالي يحوث عجز في  ,ُيالحظ من الوائرة أّن انخفاض رأس المال ال يترك فائضًا لمموخرات
االستثمارات ينعكس في انخفاض وتخمف كفاءة الجياز االقتةاوي وتخمف وعجز في تراكم رأس المال 

ومن  ,انخفاض الموخرات , وبالتاليانخفاض الوخل القوميبالتالي و  ,وىذا ينعكس في انخفاض اإلنتاجية
 ثم انخفاض االستثمارات ... الخ .

ن تخمف إلى تخمف , ويمكن كسر ىذه الوائرة المفرغة بالتمويل المناسب وعمى ذلك توور الوائرة م
 اإلنتاجوىذا يعمل عمى تحسين الجياز االقتةاوي من نواحي  ,الذي يعطي وفعة قوية لالقتةاو القومي

ومن ثم ارتفاع االستثمارات مما  ,وبالتالي زياوة الموخرات ,مما ينعكس في زياوة الوخل القومي ,والتسويق
 وي لوفع عجمة التنمية . يؤ 

  ويل بصفة عامة في عملية التنمية دور التم

وتشجيعو عمى المستوى الفروي والمستوى  االوخارتوفير المال الالزم لعممية التنمية سواء عن طريق  (1
 أو عن طريق توفير المال الالزم عمى مستوى الوولة ذاتيا .  ,القومي
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خمق الجياز التمويمي الكفء الذي يستطيع أن يةل بالمال الممكن توبيره في البنو السابق إلى أيوي  (2
 المستثمرين في المكان والوقت المناسبين . 

حيث تقوم األموال والتسييالت لممشروعات التي توفع عجمة التنمية  ,وعم العممية االستثمارية ذاتيا (3
ن تحجب ىذه األموال عن المشروعات ذات النفع ألشعب كمو , و لألمام التي يكون مروووىا لةالح ا

المستوى العالي  ل المشروعات الخاةة باالستيالك ذيالتي ال تؤثر في عممية التنمية مث الخاص
 وخالفو .  

 أنظمةىناك بعض الخةائص المعينة التي تميز نظام التمويل الزراعي في الوول النامية عن 
  عمى النحو اآلتي : و في الوول الرأسمالية المتقومةول االشتراكية أالتمويل الزراعي في الو

نظام التمويل الزراعي في الوول النامية عاوة ما يكون من النوع السمبي أو الجامو , ونظام التمويل  -1
وذلك بالمساىمة في خمق  ,ىذا ال يؤوي إلى تحسين مستوى معيشة السكان وتنمية المجتمع الريفي

 الريفية وتحسين البنيان الزراعي .الةناعات 

مةاور التمويل الزراعي الشائعة في الوول النامية ىي المةاور غير المنظمة مثل األفراو والمرابين  -2
والتجار والوسطاء , وىذه المةاور ال ترتبط مع خطة الوولة لتنمية القطاع الزراعي , كما أن تكاليفيا 

 % : 155% ( أو  55األحيان إلى ) قو تبمغ الفائوة عمى القروض في بعض باىظة إذ 

إن المرابين المتواجوين في المناطق الزراعية عمى وراية تامة بأحوال المزارعين وموى إمكانياتيم  -
 الماوية وىم يقومون بتقويم القروض وبضمانات معينة . 

 . أةبحت لممرابين خبرة ووراية بكيفية تحةيل أمواليم  -

قو يمجأ المرابين والتجار والسماسرة إلى تقويم القروض لممزارعين من خالل عممية ضمان  -
 المحةول قبل النضج ولحسابيم الخاص وبأسعارىم يحووونيا مسبقًا . 

وتجربة التمويل الزراعي في الينو أكبر  ,قورة المرابين عمى المناورة في عممية استثمار األموال -
%  155ففي الينو كانت تةل الفوائو التي يحةل عمييا المرابين إلى أكثر من  ,وليل عمى ذلك

ةارمة منعت بموجبيا  نأةورت الوولة قواني, وعنوىا من األموال المقومة كقروض لممزارعين
تقويم القروض من خالل المرابين , مما أوى لتحول المرابين إلى العمل في أعمال السمسرة 

ونجحوا في ىذا  ,ومستمزمات اإلنتاج مميات تسويق الحاةالت الزراعيةعواستثمار أمواليم في 
 .األمر وحةموا عمى أرباح بمغت أضعاف ما كانوا يحةمون عمييا مسبقًا من الربا 
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يعتمو في غالبيتو عمى المةاور األجنبية وىي ليست ضارة التمويل الزراعي المنظم في الوول النامية  -3
غفال تمويل  في حو ذاتيا , ولكن ضررىا ينشأ من اىتماميا في األساس بتمويل المحاةيل التةويرية وا 

باقي النشاطات الزراعية , األمر الذي يترتب عميو نمو القطاع التةويري مع تخمف القطاعات األخرى 
 . في الزراعة

فقو  ,يامةاور التمويل المنظمة والمتخةةة في الوول النامية مازالت حويثة العيو وفي بواية نشأت -4
  1975وليبيا عام ,  1965والسووان عام ,  1956والمغرب وتونس  , 1931في مةر عام  أنشئت

وعمى ذلك فإن وورىا وتأثيرىا عمى تقوم الزراعة مازال في  ,الستينات أواخراإلفريقية في وفي معظم الوول 
 بوايتو . 

ورجة االستفاوة من النظم التمويمية المعمول بيا في الوول النامية محوووة , ويرجع ذلك إلى أن ىذه  -5
 النظم ليس ليا فروع كافية تةل إلى كافة المناطق وكل المحتاجين إلى خومات ىذه النظم . 

ويمكننا مالحظة  ,إجمالي المبالغ المخةةة لمتمويل الزراعي تعتبر قميمة بالمقارنة بالوول المتقومة -6
في االعتبار مقوار القروض بالنسبة لموحوة األرضية أو عوو المستفيوين من القروض  أخذناذلك إذا 

 بالنسبة إلى المحتاجين فعال ليا . 

ومن ثم تكون فاعميتيا في زياوة , قيمة القروض بالنسبة لألغراض المخةةة ليا تعتبر غير كافية  -7
 ما يترتب عمى ىذه القروض تراكم الويون الزراعية . وكثيرًا , اإلنتاج محوووة 

وىذه القروض كما نعمم ال  ,ةيرة األجلتركز السياسة التمويمية في الوول النامية عمى القروض ق -8
يعترييا  وعمى ذلك فيذه األوضاع تظل ثابتة وال ,االقتةاوية واالجتماعية لممزارعينتوجو لتغيير األوضاع 
 يبًا . أي تغيرات تذكر تقر 

ية تخوم طبقة واحوة من المزارعين وىي طبقة ذوي الوخول لمةاور التمويمية في البالو الناممعظم ا -9
 لفجوة في االزوياو بين الطبقات المختمفة لممزارعين .تأخذ ا ومن ثم ,المرتفعة

تمنح  أوأغمب المةاور التمويمية في البالو النامية تشترط وجوو ضمان عقاري حتى تعطي  -15
عاوة الذين يستخومون  لوخول المرتفعةافئة المزارعين ذوي  , وال يستطيع توفير ىذا الشرط إالالقروض 

 معظم ىذه القروض في أغراض غير زراعية , وبالتالي يكون ىناك إىمال ألغراض التنمية الزراعية . 
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تمويل الزراعي من زاوية ظر إل الكثيرًا من المةاور التمويمية الزراعية وخاةة المةاور األجنبية تن -11
ا باحتياجات ولذلك فيي تيتم بالعائو وضمان القروض والمسائل اإلوارية أكثر من اىتماميالمقرض , 

 مةالح الطبقات المختمفة من المزارعين .التنمية الزراعية و 

بعو الحةاو بعض المةاور التمويمية تشترط لتقويم القروض أن تقوم ىي بعممية تسويق المحاةيل  -12
 ن طريق ذلك أرباحًا كبيرة .وتحقق ع

  ي دول العالم الثالث الصعوبات التي تواجه التمويل الزراعي ف

 يمكن إيجاز أىم الةعوبات التي تواجو عممية التمويل في وول العالم الثالث كما يمي : 

وىو تسخير إمكانياتيا الماوية المتاحة في  ,ي منحى معينمعظم وول العالم الثالث اتجيت ف إن -1
وذلك من خالل االعتقاو الخاطئ الذي كان مسيطرًا  ,عمميات استخراج الخامات وفي عمميات التةنيع

عميو الذي يقوم عمى أساس أن توظيف األموال في ىذه المجاالت يعطي عوائو اقتةاوية أعمى مما ىو 
 عنو بالطبع قمة عوو المةارف التي تتعامل مع المزارعين . ينتج الحال في مجال الزراعة , وىذا ما 

 ىناك فميس ,في معظم وول العالم الثالث اً جوًا وأحيانًا معووم اً ما يزال التمويل التعاوني ضعيف -2
ن وجوت جمعيات فيقتةر عمميا عمى تقويم خومات , جمعيات تعاونية ائتمانية إال بالشكل القميل جوًا  وا 

أىوافيا عمى الغالب في وول العالم الثالث لخومة مةالح المتنفذين في مناطق اإلنتاج  عطوّ معينة وتُ 
 الزراعي . 

مما يجعل ىناك تحفظ كبير من قبل القائمين  ,ضعف إمكانيات المزارعين الماوية وبوائية اإلنتاج -3
إال بضمانات معينة فالجيات ائتمانية ال تقوم القروض  ,عمى عممية التمويل وخاةة عنو تقويم القروض

 تستطيع من خالليا ضمان أن يقوم المنتج بتسويو ما يترتب عميو من ويون  . 

وىذا ناتج عن عوم  ,إن مستمزمات اإلنتاج ال تزال تستعمل في الزراعة ضمن الحووو غير االقتةاوية -4
مزارعين كسمف أو مما يجعل من ىذه المواو سمع احتكارية تقوم لم ,توفرىا بالشكل الكافي لممزارعين

قروض بفوائو مرتفعة , وبالتالي تةبح بمثابة قروض لموسم اإلنتاج وبأسعار عالية جوًا من قبل التجار
 جوًا . 
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ضعف خبرة القائمين بالعمل في مجال التسميف , ىذا باإلضافة لمروتين الذي يسيطر عمى أعمال  -5
 المةارف الزراعية التي تتعامل مع المزارعين . 

استخوام الحاسبات االلكترونية بالشكل الكافي في المةارف الزراعية وعمميات االئتمان الزراعي  عوم -6
 الروتينية .  اإلجراءاتبالشكل المطموب فيذا االستعمال يسيل من 

مما  ,اإلنتاجيةنيا من التواجو في معظم المناطق ضعف إمكانيات المةارف في الوول النامية ال يمكّ  -7
 يعقو من إمكانيات الحةول عمى القروض .

ضعف عمميات التوجيو واإلرشاو المتعمقة بتعميم المزارعين عمى كيفية الحةول عمى القروض وعمى  -8
 بحيث يحةمون عمى اكبر عائو اقتةاوي نتيجة استخوام ىذه القروض . كيفية استثمار ىذه القروض , 

من قبل المةارف الزراعية وغياب الجيات التي توعم العجز ضعف الفوائو عمى القروض المقومة  -9
  . الناتج

 الجوانب التي يجب أن يستجيب لها االئتمان الزراعي في الدول النامية : 

تشجيع قيام مؤسسات مختمطة في مجال التمويل الزراعي لخمق أكثر من بويل أمام المزارع , ولزياوة  -1
 المنافسة بين ىذه المؤسسات . 

عنو تحويو سعر الفائوة أو ىامش الربح عمى التسميف الزراعي , يوةى بأن يؤخذ بعين االعتبار  -2
تغطية التكاليف , وتخةيص ىامش ربحي يكفل ويمومة وحيوية المؤسسة المقرضة , مع مراعاة أسعار 

 الفائوة التجارية . 

 معينة ولفترة زمنية محووة  ولفئات يف القروض , إال في حاالت محووةتقميص العمل بسياسات تيو -3
 .وأثناء تطبيق برامج التةحيح االقتةاوي 

 الريفي قبول الووائع وتوظيفيا . اإلقراضويل بنوك التشريعات واألنظمة المالئمة لتخ إةوار -4

يجب أن تركز البنوك الزراعية عمى تمويل أنشطة التسويق الزراعي لمقطاع الخاص لما لو من أىمية  -5
لنسبة لممنتجين وخاةة في مجاالت التوضيب والتغميف والتوريج والتبريو ووسائط النقل , مع متزايوة با

 تشجيع اتحاوات المزارعين والتعاونيات عمى القيام بالمشاريع الكبيرة . 
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إوخال الحاسب اآللي في عمل البنوك الزراعية وتطوير االتةاالت , بغية اإلطالع المحظي عمى  -6
 في أعمال الفروع وحسابات زبائنيا .  التغيرات الجارية

الزراعي من قبل المسؤولين والمزارعين عمى حو سواء عمى أنو  لإلقراضيجب تغير النظرة الخاطئة  -7
ن المال العام ىو مال الجميع ويحق التساىل فيو ,ىبة أو منحة من الوولة لوعم ىذا القطاع ال  ,وا  وا 

 الفنية األخرى . اإلةالحاتالوضع سيبقى عمى حالو ولن تفيو كثيرًا باقي 

 ض حاجة المزارعين إلى القرو 

إن معظم المزارعين في الوول النامية ال يزالون في المراحل األولى لإلنتاج الزراعي وىي مرحمة 
م أسرتو أو لعمف حيواناتو أو حيث يستيمك المزارع معظم إنتاجو إما إلطعا ,اإلنتاج لالستيالك الشخةي

يتقومون إلى إلعاوة البذار واستعمالو في زراعة حقمو مرة أخرى , غير أن بعض أولئك المزارعين قو بوأوا 
حيث ينتج المزارع باإلضافة إلى قوتو كمية أو أنواعًا أخرى من المحاةيل , مرحمة إنتاجية أكثر تقومًا 

 .بغرض بيعيا أو استبواليا في األسواق 
بحاجة لمةور وعمى وجو العموم فإن معظم المزارعين في الوول النامية ىم في أغمب األحيان 
ولتمكينيم من  ,خارجي يموليم برأس المال الذي يمزميم لتنفيذ مشاريعيم وأعماليم الزراعية من جية

 مواجية النفقات الضرورية لمعيشة أسرىم من جية أخرى . 
قروض باختالف المرحمة اإلنتاجية التي يمارسون نشاطيم وتختمف احتياجات المزارعين لم

فالمزارع الذي يمارس نشاطو الزراعي لينتج ما يمزم الستيالكو ال يكون عاوة في حاجة  ,الزراعي في ظميا
ألنو في تمك المرحمة يمارس عممو الزراعي  ,إلى القروض الستخواميا في عممياتو اإلنتاجية الزراعية

ويكون حينئذ قاورًا عمى مواجية  ,مالال ة التقميوية البوائية التي ال تحتاج لمكثير من رأسباألساليب الزراعي
 وفي غير حاجة إلى القروض إذ يكون مكتفيًا ذاتيًا  ؛احتياجاتو القميمة إلى رأس المال من مةاوره الخاةة

 ومع ىذا فإن مثل ىذا المزارع قو يكون في حاجة لمقروض لألغراض االستيالكية المعيشية . 
أما المزارع الذي بوأ يطور أساليبو اإلنتاجية فإنو يحتاج إلى مزيو من رأس المال لتمويل برامجو 

تطورًا ,  وفي مثل وتزواو حاجة المزارع إلى رأس المال كمما ازواوت زراعتو , واستثماراتو األكثر تقومًا 
وعنوئذ  ,ن مةاوره الخاةةويل كل احتياجاتو إلى رأس المال مىذه الحالة فإن المزارع قو يعجز عن تم

 يةبح في حاجة إلى القروض لألغراض اإلنتاجية وربما لألغراض االستيالكية كذلك .
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الذي يمزميم لتنفيذ ومعظم المزارعين في الوول النامية في حاجة لمةور خارجي يموليم برأس المال 
 وذلك لألسباب لتالية : أخرىولمواجية نفقاتيم المعيشية من جية , مشاريعيم وأعماليم الزراعية من جية 

 قمة موجووات المزارع أو انعواميا وما يترتب عمى ذلك من قمة الوخل وضآلة الموخرات . -1

جني  والحةول عمى المرووو حينطول الفترة اإلنتاجية في العمل الزراعي بين القيام بالعمل  -2
 المحةول وبيعو .

 التقمبات في كميات اإلنتاج وأسعار بيع المنتوجات الزراعية . -3

تعرض المزارع وأفراو أسرتو أو تعرض محاةيمو أو موجووات مزرعتو لمكوارث الطبيعية الطارئة  -4
 شاكل ذلك .كالمرض والموت والحريق والجفاف والفيضان والعواةف واآلفات الزراعية وما 
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